ОДРЖАНА ИЗБОРНА СКУПШТИНА
АСОЦИЈАЦИЈЕ СПОРТ ЗА СВЕ СРБИЈЕ
ВЕЛИЗАР ЂЕРИЋ ПОНОВО ИЗАБРАН ЗА ПРЕДСЕДНИКA
Асоцијација Спорт за све Србије је 22. фебруара 2016. године у 1100 часова, на
Београдском сајму, одржала седницу Изборне Скупштине.
У присуству средстава информисања и јавних медијских кућа (РТС, Спорт, Курир,
Sport network, ATA stars и др.), седницу је пратио добар одзив организација–чланица
Асоцијације (присуствовало 55 делегата) које су учествовале је у раду. Усвојен је:
Записник о раду претходне Изборне Скупштине 2011. године;
Извештај о раду Асоцијације Спорт за све Србије за период 2011-15.;
Извештај независне Ревизорске куће за период 2011-15. и
Извештај Надзорног одбора Асоцијације Спорт за све Србије за период 2011-15.
Дододељене су Дозволе за рад за 39 особа од којих је већина из АП Војводина.
Изабрани су органи и тела Асоцијације Спорт за све Србије,
за председника једногласно је изабран Велизар Ђерић, који је и председник УО,
Потпредседник Бранко Вујовић,
Управни одбор у додатном саставу: Милан Поповић, Петар Ђурђевић, Милорад
Перишић, Душан Митић, Славица Ракић, Драгутин Брчин, Емир Мехмедовић,
Славољуб Мандић, Јелена Киш и Будимир Вучинић.
Надзорни одбор у саставу: Јелица Јефтовић, Жарко Гверо и Петар Томић.
Презентована је Стратегија рада Спорта за све за наредни период 2016-2020. године.
Право на бављење спортом је основно људско право које дефинише и Олимпијска
Повеља, да свака особа мора да има могућност да учествује у спорту са познатом
поруком „Важно је учествовати“. Дакле, суштина и филозофија Олимпијског покрета
о спорту скоро је идентична концепту „Спорта за све“ чија је основна мисија ширење
идеје да се сви људи баве спортом у своје слободно време.
Полазећи од те чињенице као један од приоретних задатака „Спорта за све“ је
омасовљење физичког вежбања и кроз те програме очување и унапређење здравља
нације.
На остварењу овог циља активност и ангажовање свих органа и тела Асоцијације
„Спорт за све“ Србије биће усредсређена на неколико основних задатака.
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1. С обзиром да је усвојен нови Закон о спорту Републике Србије којим је спортска
рекреација – Спорт за све – рекреативни спорт препознат као област спорта,
неопходно је радити на усаглашавању нормативне регулативе са поменутим
Законом о спорту. Ту се, пре свега, мисли на израду Статута и пратећих
докумената АСОЦИЈАЦИЈЕ „Спорт за све“ Србије, помоћ удруженим чланицама
– националним савезима при изради истих и помоћ организацијама-чланицама
са нивоа јединица локалне самоуправе на усаглашавању њихових аката.
2. Позиционирање и материјално јачање Асоцијације „Спорт за све“ Србије као
носиоца активности у циљу препознавања свих актера и афирмацији области
спортске рекреације – Спорта за све као приоритета у вредновању програма на
нивоу Министарства омладине и спорта Републике Србије као и на покрајинским
и нивоима јединаица локалних самоуправа на целој територији Републике
Србије.
На то нас, поред новог Закона о спорту Републике Србије, обавезују и:
Бела књига о спорту где „Спорт за све“ има посебно место и третман;
Лисабонска конвенција;
Препоруке Светске здравствене организације о исхрани и физичкој активности
грађена на глобалном плану;
- Пројекат ЕУ да се до 2020. године покрене нових 100 милиона европљана на
редовну физичку активност, за који пројекат је ЕУ обезбедила буџет у висини од
235 милиона еура.
3. Из претходног радног задатка као акциони план унапређења „Спорта за све“
планирају се следећи радни задаци и обавезе:
-

-

-

-

-

Израда Стандарда „Спорта за све“ којим ће се дефинисати ко, како и под којим
критеријумима и стандардима може бити реализатор и носилац програмских
активности у „Спорту за све“;
Ширење мреже организација „Спорта за све“ у Србији – формирање
организација у свим јединицама локалне самоуправе тамо где Спорт за све још
увек не постоји. Овај задатак подразумева активно учешће у израдама програма
развоја спорта на нивоима јединица локалне самоуправе и стварање услова да
„Спорт за све“ као национални приоритет, нађе своје место у локалним
стратегијама развоја спорта;
Израда јединствене базе података о стручњацима у „Спорту за све“. За овај
задатак су утврђени стандарди и нормативна регулатива на које је сагласност
дало Министарство омладине и спорта;
Израда јединственог информационог система „Спорта за све“ у Србији чиме ће
рад свеукупно Асоцијације „Спорт за све“ постати квалитетнији и ефикаснији;
Израда квалитетних програма који би били доступни и прихватљиви свим
основаним организацијама „Спорта за све“ и чланицама Асоцијације;
Развој и унапређење радничког тј. компанијског спорта као дела „Спорта за све“
са амбицијом да се искуство Војвођанског савеза „Спорт за све“ у организацији
Радничко-спортске делатности и Олимпијских игара радника-спортиста,
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прошири и на простор Србије. На реализацији овог задатка успоставиће се
сарадња са Синдикалним организацијама на свим нивоима.
- Организација националних стручних трибина и других стручних скупова на
којима ће се третирати националне стручне актуелности и сл.
4. Развој и унапређење Међународне сарадње са TAFISA, ISCA, EFCS и другим
организацијама са акцентом на проналажењу нових извора финансирања
Асоцијације „Спорт за све“ Србије.
У циљу остваривања овог задатка посебно ће се ангажовати Комисија за
Међународну сарадњу Асоцијације „Спорт за све“ Србије као и Стручни тим који
ће бити обучен за писање и аплицирање пројеката ка фондовима ЕУ.
У оквиру активности на међународном плану радиће се на организацији
Међународних стручних и научних скупова као што су: конгреси, симпозијуми,
стручне трибине, Генералне Скупштине међународних организација чији смо
чланови, организација међународних догађаја и сл.
Пред нама је организација Отвореног Ски фестивала – Копаоник 2016. који има
међународни карактер. У оквиру тог програма, у сарадњи са Факултетом спорта
и физичког васпитања из Лепосавића и ФИЕП-ом биће организована III
Међународна Научна конференција. Такође се обавезујемо се да будемо добри
домаћини XIV Европских Зимских спортских игара компанијског спорта EFCS
2018. године на Копаонику.
5. Наставља се изузетно квалитетна сарадња са Спортским савезом Србије али ће
се остварити и сарадња са организацијама ван чланства Асоцијације, које у
неким програмима имају истоветан или сличан програмски садржај (факултети,
научне установе, заводи, синдикати, организације туристичко-угоститељске
делатности и сл.).
ОВДЕ можете погледати прилоге које су објавили медијски сервиси:
http://www.sportnetwork.rs/play/83503/velizar-%C4%91eric-predsednik-asocijacijesport-za-svehttp://www.kurir.rs/sport/ostali-sportovi/jednoglasno-deric-ponovo-predsednikclanak-2146455
http://www.vesti.rs/Sport/JEDNOGLASNO-Djeric-ponovo-predsednik.html
http://www.reporter.rs/2016-02-23/kurir/jednoglasno-%C4%90eric-ponovopredsednik-17400659.html
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